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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ήµαρχος ∆ίου-Ολύµπου 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 
(ΦΕΚ143/τ.Α'/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α'/09-09-1999) 
«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 
µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 
4.Την αριθµ.205/2019 (Α∆Α:ΩΜΓΒΩ9∆-Γ42) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε θέµα «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ, 
συνολικής διάρκειας 2 µηνών» 
   5.Την από 21/08/2019 βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
∆ίου – Ολύµπου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την αντιµετώπιση 
κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του 
∆ήµου, και συγκεκριµένα: 

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

1 101 ∆Ε Οδηγών 
απορριµµατοφόρου 

4 

2           102   ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  
(Συνοδών απορριµµατοφόρου) 

6 

  ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα  



θέσης (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1. ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων: 

α. τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή 
β. εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ και Β΄ 
κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου 
τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του 
ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιµος 
τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή 
συναφούς ειδικότητας . 
      2. Ισχύουσα Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 
      3.Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) για όσους 
απαιτείται, σύµφωνα µε τις συµπληρωµατικές διευκρινήσεις που 
ακολουθούν. 
 
      ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
      Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης 
από υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου 
επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο 
σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή 
ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής και τα ανωτέρω κύρια τυπικά 
προσόντα 2 και 3.  
 
     ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
    Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης 
από υποψηφίους µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου 
επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν Απολυτήριο τίτλο 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 3ταξίου Γυµνασίου 
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή Απολυτήριο Τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου και τα ανωτέρω κύρια τυπικά προσόντα 2 και 
3.  
 
  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 
  Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης 
από υποψηφίους µε την ανωτέρω εµπειρία, επιτρέπεται η κάλυψή 
της µε αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά από την 
απόκτηση της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και µε 
τυπικά προσόντα της Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ, όπως αυτά αναφέρονται 
ανωτέρω.  
   
 
 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
  (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 
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Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της 
κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄ + Ε΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά, 
απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το Π.∆. 74/2008 (ΦΕΚ 
112/18-06-2008 τ.Α΄). Σύµφωνα µε το ίδιο Π.∆. όσοι υποψήφιοι 
απέκτησαν µία από τις ανωτέρω άδειες οδήγησης µέχρι και την 9η 
Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω 
πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την επόµενη της 
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. 
Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: 
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε 
ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία 
του ενδιαφερόµενου  
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του 
κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των 
κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και 
απαιτούνται από την ανακοίνωση. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της οικείας Ν.Α. δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση 
επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο 
υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο∆ΗΓΟΥ της 
συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό 
έγγραφο της υπηρεσίας αυτής στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία 
έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, λόγω της µη  συγκρότησης της εν 
λόγω επιτροπής.  
 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία 
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά 
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, 
πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας 
υπηρεσίας συγκοινωνιών.  
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη 
βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: 

- η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής, στην οποία να 
αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και  

- η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/86 του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνει την ακριβή 
ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.  

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας 
οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί, πρέπει να προσκοµίσουν 
βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί 
ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις 
επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής»  
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∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 

2527/97) 

 

 



 

 

 
 
- Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως 
που επιλέγουν. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου 
(Γραφείο Προσωπικού, τηλ: 2352350123, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες) 
τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
2. Βασικό τίτλο σπουδών 
3.Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή 
πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες που προβλέπονται από 
την ανακοίνωση.   
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που 
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του 
ν.3584/07. 
5. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του 
δηµοτικού καταστήµατος, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων  ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες 
αρχής γενοµένης από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της 
ανακοίνωσης, δηλαδή από 23-08-2019 µέχρι  27-08-2019. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων 
πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. 
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
διάρκειας δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη 
σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυµα υπέρβασης 
οκτάµηνης απασχόλησης µέσα στο κρίσιµο δωδεκάµηνο (παρ.2 του 
άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάµηνης διάρκειας. 
γ) Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε 
σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
 
 
 
                                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 


